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Cwiczënk 1

Przeczëtôj gôdkã i przełożë jã na pòlsczi jãzëk. 
Wëzwëskôj do te słowôrz kaszëbskò-pòlsczi.

 

– Dobri dzéń, wasta szoféra.
– Cos czëjã, że dlô mie òn dobri nie mdze.
– Dôjce papiorë: prawò jazdë, rejestracyjny dowód. 
– Hewò są.
– Dzeż wë tak flot nëkôce?
– Ale, wasto òficérze, przecã jô tak chùtkò nie jachôł…
– Kò tuwò je nót 50 jachac, a wë nëkelë 84 kilométrë na 
gòdzënã.
– Mie sã wëdôwało, że jô mni cësnął.
– Do te wë jesz widów ni mielë włączonëch, a bez móbilkã 
gôdelë.
– Mie sã prawie birnë skażëłë, a jô zwònił do krómù je zamó-
wic…
– Hewòle, pò prôwdze? A gasznica je?
– Gasznica… Jô zabéł jã w aùto wsadzëc.
– Tej tak: za chùtką jazdã, felënk widów i gasznicë a gôdanié bez 
móbilkã òb czas jazdë, to mdze 1200 złotëch do płaceniô a 18 
karnëch pùnktów.
– Nie je to za wiôlgô sztrôfa?
– Mòże bëc jesz wikszô. Proszã lëft halac a tuwò dmùsznąc. 
– Jô nick ni móm pité…
– Mùszimë to sprawdzëc. Në, mòcni. Jo, tak je dobrze.
– Dobrze?
– Baro dobrze. Jesce trzézwi.
– Jem gôdôł, że jô nick nie pił.
– Hewò, tuwò je mańdat. Le nôprzód mùszice widë ùprawic, 
a tej mòżece dali jachac. 
– Do ùzdrzeniô.
– Dlô waju mdze wierã lepi, czej më sã tak flot nie ùzdrzimë. 

Cwiczënk 2

Aùto je dzysdnia wôżnym strzodkã transpòrtu. Wiele lëdzy 
rézëje nim nié blós òd swiãta, bez niegò drãgò bë bëło wëkònac 
niejednã robòtã. Temù téż përznã cwiczënków leksykalnëch, 
żebë słowizna sparłãczonô z tim zôkrãżim nie bëła cëzô.

(Samochód jest współcześnie ważnym środkiem transportu. 
Sporo ludzi podróżuje nim nie tylko od święta, bez niego trudno 
by było wykonać niejedną pracę. Dlatego też proponujemy kilka 
ćwiczeń leksykalnych, żeby słownictwo związane z tą tematyką 
nie było obce).

Zwëskùjącë ze słowarza, zapòznôj sã ze znaczeniama pòdónëch 
niżi słów.

Jistniczi: aùto (sómòchód, sómchód [neòl.]) skłôdô sã ze 
sztërzech kòłów, karoserie, szpéglów, widów, mô òno téż reje-
stracyjné tôfle (tëli z bùtna); we westrzódkù są sedzenia, kerow-
nica (czer), stacyjka, kluczik, pedał gazu, hamùlc, sprzãgło, biég, 
wajcha (cësnidło, dwigniô), zégrë, wizrë. Pòd maską sedzy mòtór 
i całô reszta mechaniczi, co dôwô aùtu nëk. Jesz je nót pamiãtac 
ò lanim paliwa do bakù i mòże rézowac.

Czasniczi: òdsztëkac, òdemknąc, sadnąc, włożëc, przekrącëc, 
zapôlëc, przëcësnąc, przëdepnąc, włączëc, ùstawic, przëzdrzec, 
wrzucëc, copnąc, rëszëc, jachac, zmienic, czerowac, hamòwac, 
trąbic, przëspieszac, zwòlniwac, zdrzec, òbserwòwac. 

Zapiszë instrukcjã rëszaniô i jeżdżeniô aùtã.

Przełożë na kaszëbsczi jãzëk (przë ùżëcym słowarza):

Nie mogę otworzyć samochodu.
Chyba zgubiliśmy kluczyk.
Muszę pojechać do mechanika.
Z silnikiem też nie jest dobrze.
I jeszcze czeka nas wydatek, musimy kupić nowe opony. 

Cwiczënk 3

Aùtã sã jedze. Synonimë czasnikã jachac mògą bëc nôslédné: 
nëkac, pãdzëc, cësnąc, czadzëc, perowac, karowac, gnac [wik-
szosc słów òdnôszô sã do chùtczi jazdë].
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Zéńdzenié z szandarą
RÓMAN DRZÉŻDŻÓN, DANUTA PIOCH

Szandara to pò pòlskù policjant abò żandarm. Mańdat to mandat, sztrôfa to kara. Òficéra to pò pòlskù oficer. 



(Czasowniki mogą być dokonane albo niedokonane. Inną 
kategorię tworzą czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. 
W języku polskim czasownik jechać należy do kategorii nie-
przechodnich, tzn., że nie tworzy się od niego strony biernej. 
Ale w kaszubszczyźnie możliwe jest utworzenie strony biernej 
od tego czasownika [kasz. jachac], bo często od czasowników 
nieprzechodnich tworzona jest strona bierna, co widać w ta-
kich konstrukcjach: òn je wëjachóny…)

Jak pò pòlskù bë brzmiałë zapisóné wëżi kònstrukcje?

Cwiczënk 6

Z ùszłëch ùczbów znajemë ju trzë kòniugacje czasników: 1) -óm 
-ôsz; 2) -ã -esz; 3) -ém -ész. Òsta jesz jedna tipù -ã -isz (-ysz). 
Wedle ni òdmieniwają sã np. czasniczi: zwòniã, zwònisz; czadzã, 
czadzysz.

–  W kòniugacji -ã -isz (-ysz) mómë òbòczné kùnôszczi -isz (-ysz), 
co bierze sã stądka, że pò s, z, c, dz nie piszemë i, leno y (jak 
w słowie czadzysz). 

–  Pòdôj przikładë jinszich słów òdmieniwającëch sã w ti 
kòniugacji – rôz z kùnôszkã -isz, drëdżi rôz z -ysz.

Zapiszë w zestôwkù ùżëté w gôdce czasniczi wedle 
przënôleżnotë do pòsobnëch kòniugacjów. 

-óm -ôsz -ã -esz -ém -ész -ã -isz (-ysz)
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Ùłożë z pòdónyma synonimama zdania.

Zwrotë i przësłowia z czasnikã jachac:

jachac do zdaniô (jechać do ślubu); jachac jak kùr beze łba (jechać 
szybko, gnać); jachac jak diôbéł na kùlawi swini (jechać powoli); 
jedz do Bólszewa na reczi (odczep się); jachac stopkã w stopkã 
(jechać powoli); za psém jachac (niepotrzebnie jechać); jachac 
pò jedny skórze (przyjaźnić się); Jachac na jôrmark do Czelna, 
bò tam kòżdô krowa je celnô. Lepi dobrze jic jak lëchò jachac. 
Chto smarëje, ten jedze. Jachôł dalek, skąd sã nie wrôcô (umarł). 
Òni jachelë a dwa razë nie gôdelë (co lepi wëwidniwô jinszé 
przësłowié – ksądz dwa razë tegò samégò kôzaniô nie prawi).

Wëłożë, jak rozmiejesz znaczeniã pòdsztrëchniãtëch przë-
słowiów.

Cwiczënk 4

Òd czasnika jachac mòże ùtwòrzëc wiele jegò pòchódnëch 
pòstaców: 

dojachac (dojechać, dotrzeć, dopędzić); nadjachac (nadjechać); 
najachac (najechać); òbjachac (objechać, okrążyć); òdjachac (od-
jechać); pòdjachac (podjechać); pòjachac (òd pòjeżdżac – fórą 
na pòlu); przejachac (przejechać); przëjachac (przyjechać); rozja-
chac (rozjechać); ùjachac (ujechać, odjechać, ujeździć, zamęczyć); 
wëjachac (ruszyć, zacząć mówić); wjachac (wjechać); zajachac 
(zajechać, robić wymówki); zjachac (zjechać, schudnąć, zamę-
czyć, skrzyczeć).

–  Nôleżi baro ùważac przë òdmianie czasnika jachac, bò:  
nieòznacznik brzëmi jachac: w òdmianie mómë: (jô) jadã, ale 
(të) jedzesz, (òn) jedze, (më) jedzemë, (wa) jedzeta, a (Wë) je-
dzece i znôwù (òni) jadą.

Cwiczënk 5

Czasniczi mògą bëc dokònóné (np. zajachac) abò nie-
dokònóné (jachac). Jinszą kategóriã twòrzą czasniczi prze-
chódné i nieprzechódné. W pòlaszëznie czasnik jechać nôle-
żi do kategórii nieprzechódnëch, tzn., że òd niegò nie jidze 
ùtwòrzëc nasebnégò ùstôwù. Ale w kaszëbsczim jãzëkù je 
mòżebné ùtwòrzëc nasebny ùstôw òd tegò czasnika [kasz. 
jachac], bò colemało òd nieprzechódnëch czasników je 
twòrzony nasebny ùstôw, tej mómë taczé kònstrukcje: òn je 
wëjachóny, jô tam béł jidzony, òni są przëszłi, të tam môsz 
bëté, wa to môta czëté, më mómë ju halóné (zdrzë wiadła 
w ùczbach 11 i 25).

papiorë – tu: dokumenty; flot, chùtkò – szybko; cësnąc – tu: jechać; 
widë – światła; móbilka – telefon komórkowy; birna – żarówka; 
zabëc – zapomnieć; sztrôfa – kara, mandat; lëft halac – nabrać 
powietrzaSŁ

OW
ÔR

ZK


